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Bruk med iPad eller iPhone
1. Gå til Innstillinger-appen> Bluetooth og sørg for at Bluetooth er

slått på
2. Skru på Blue2
3. På Blue2, trykk på Mode-knappen for å velge modus
4. Under enheter velger du BLUE2-XXXXXXXXX (X’er angir

Blue2s serienummer). Hvis du ser mer enn en Blue2 oppført,
kan du se på baksiden av Blue2 og matche serienummeret på
Blue2 med serienummeret på iPad eller iPhone.

5. Konfigurer iOS bryter kontroll eller bytt innstillinger i appen du
skal bruke

6. Aktiver de hvite og oransje brytertoppene på Blue2

Eksterne brytere
Sett kablede brytere i bryterkontakt 1 eller bryterkontakt 2 
på Blue2.

Hvilemodus
Etter 15 minutters inaktivitet vil Blue2 gå i hvilemodus. Aktiver en 
av bryterne for å vekke Blue2. Blue2 vil koble til enheten på nytt 
innen omtrent 3 sekunder.

Lading
1. Velg riktig adapter for din region
2. Koble Blue2 til lader
3. Under lading blinker bryterindikatorlampen S1 og S2. Når

Blue2 er fulladet, vil indikatorlampene for bryteren forbli tent.

Moduser
Blue2 sender et tastetrykk til appen eller programvaren når en 
bryter blir aktivert. Tastetrykkene for hver modus er oppført på 
baksiden av Blue2.
• Mode 1:  Space, Enter
• Mode 2:  1, 3
• Mode 3:  ~1, ~3
• Mode 4:  Venstreklikk mus, høyreklikk mus
• Modes 5 and 6:  Programmer 1 til 4 valgte taster.

Programmeringsmodus 5 og 6
Du kan programmere ett til fire tastetrykk etter eget valg med 
modus 5 og 6 på Blue2.
1. Slå på Blue2
2. Koble et tastatur til Blue2s USB-programmeringskontakt
3. Endre Blue2’s Learn Switch ved å flytte den til venstre
4. Velg modus 5 eller 6 på Blue2
5. Aktiver bryter 1 for å starte opptaksmodus. S1-lampen vil

blinke mens den er i opptaksmodus.
6. Aktiver opptil fire tastetrykk som du ønsker å ta opp til bryter 1

på USB-tastaturet.
7. Aktiver bryter 1 for å stoppe opptaksmodus
8. Aktiver bryter 2 for å starte opptaksmodus. S2-lampen vil

blinke mens den er i opptaksmodus.
9. Aktiver opptil fire tastetrykk som du ønsker å ta opp til bryter 2

på USB-tastaturet.
10. Aktiver bryter 2 for å stoppe opptaksmodus
11. Flytt Blue2’s Learn Switch ved å flytte den til høyre
12. Koble tastaturet fra Blue2
13. Velg den nye modusen du vil bruke

Support
Om du opplever problemer, besøk www.ablenetinc.com og 
produktsiden til Blue2.

   Pare med en enhet
1. Slå på Blue2 ved å bruke on/off-knappen.
2. Trykk på paringsknappen på Blue2 en gang.
3. I Bluetooth®-innstillingene i din enhet finner og velger du BLUE2.
4. Trykk gjentatte ganger på modusknappen på Blue2 for å velge en

modus.
5. Sett opp eventuelle innstillinger for den valgte metoden for å bytte

tilgang i appen eller gjennom tilgjengelighetsalternativer på
enheten du parret med Blue2.

6. Blue2 er nå klar til bruk med enheten og / eller appen din.

Merk: Lad opp batteriet helt før du lagrer enheten.




